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EDITAL NEAD Nº 01/2020 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E PROFESSORAS 

CONTEUDISTAS PARA AS DISCIPLINAS OFERTADAS VIA AMBIENTE VIRTUAL 

DE APRENDIZAGEM DO GRUPO UNIFACEAR 

 

O Núcleo de Educação a Distância, com o apoio da Direção Pedagógica dos Campi 

Curitiba, Araucária e Fazenda Rio Grande, faz saber a todos os interessados, que estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo simplificado, destinado ao preenchimento de vagas para 

professores autores e professoras autoras (ou conteudistas) para a elaboração de materiais 

didáticos das disciplinas que integram o Projeto Pedagógico dos Cursos da Unifacear, conforme 

descrito no Anexo I, nos seguintes termos: 

 

1. Dos requisitos:  

1.1- DO PÚBLICO-ALVO E DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO  

O candidato deverá enviar o currículo lattes com os requisitos mínimos obrigatórios:  

a) No mínimo, especialização na área da disciplina/vaga;  

b) Preferível que tenha experiência na elaboração de material didático para EAD.  

c) Podem participar desta seleção professores do Grupo Unifacear e professores de 

outras instituições de ensino.  

1.2-REQUISITOS RELATIVOS À PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO  

Os candidatos que se inscreverem declaram que têm capacidade e disponibilidade para 

atender os seguintes requisitos, relativos à produção do material:  

a) Disponibilidade para participar de reuniões online com a equipe durante a fase de 

produção de conteúdo;  
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b) Disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades e dos prazos 

estabelecidos tanto neste edital como em contrato de prestação de serviço posterior; 

c)  Disponibilidade de tempo e deslocamento para gravação das videoaulas no estúdio 

da Unifacear, localizado no Campus Kennedy;  

d) Capacidade de produzir individualmente ou em grupo, atendendo normas e 

orientações da Instituição;  

e) Capacidade de aceitar e incorporar as sugestões da equipe de Revisão do NEAD e 

dos Coordenadores de curso (quando for o caso). 

2. Da inscrição e seleção:  

2.1- As inscrições serão realizadas a partir de 19 de maio 2020 até 26 de maio de 2020.  

2.2- A inscrição constará do preenchimento on-line do currículo do candidato em 

formulário: https://forms.gle/xWv5WpyDEm6sDHFf6.  

2.3- Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste 

Edital.  

2.4- Todas as etapas de seleção são eliminatórias, podendo o candidato ser excluído do 

processo caso não cumpra com os requisitos descritos neste Edital. 

 2.4-O processo de análise e seleção dos candidatos será realizado mediante as etapas, 

eliminatórias e classificatórias, descritas no próximo item 3. 

3. Das etapas de seleção:  

3.1 – PRIMEIRA ETAPA (ELIMINATÓRIA):  

Análise do Curriculum Lattes, na qual será verificado o preenchimento do item 1 

“Requisitos Mínimos deste Edital”, entre os dias 26 de maio de 2020 e 28 de maio de 2020. A 

análise do currículo lattes será eliminatória levando-se em consideração a pontuação da tabela 

abaixo: 

Titulação Experiência Pontuação 

Titulação de Pós-Graduação Pontuação 

máxima de 35 pontos. 

Doutorado  

Mestrado  

Especialização  

20 pontos 

10 pontos  

5 pontos 

Atuação profissional na área específica 

da disciplina Pontuação máxima de 30 

pontos. 

Prática docente presencial 

Mercado profissional na área 

1 ponto por ano (até 10 pontos) 

1 ponto por ano (até 10 pontos) 

 

Experiência em EAD Pontuação 

máxima de 25. 

 

Produção de material didático 

  

Prática docente em EAD e/ou 

tutoria 

 

Coordenador de cursos do EAD  

3 pontos por material (até 10 pontos) 

1 ponto por disciplina (até 10 

pontos) 

 

5 pontos 

Total: 90 pontos   

 

3.1.1 - O resultado da primeira etapa (Análise do Curriculum Lattes) será divulgado por meio de 

edital e, também, via e-mail aos candidatos até a data de 29 de maio de 2020.  

3.4 - SEGUNDA ETAPA (ELIMINATÓRIA):  

https://forms.gle/xWv5WpyDEm6sDHFf6
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a) Realização do curso a distância em Produção de Conteúdos para EAD. 

b) A carga horária total do curso é de 5 horas.  

c) O curso é ofertado integralmente pela internet e é composto por textos digitais, videoaulas, 

interação e atividades avaliativas online, onde os candidatos irão aprender a produzir materiais 

para as disciplinas que concorrem.  

c) Esta etapa será realizada entre os dias 30 de maio de 2020 até o dia 06 de junho de 2020. A 

avaliação será também online, compõe parte do curso e o resultado será informado via edital e, 

também, por e-mail aos participantes.  

5. Do Resultado:  

Após as fases descritas no item 3 e 4, será divulgado o resultado do concurso via edital e, também, 

por meio do e-mail dos candidatos até o dia 29 de maio de 2020. 

6. Do conteúdo a ser produzido caso o professor ou professora seja selecionado (Pacote de 

Produção de Conteúdo Completo) e do prazo para cumprimento das atividades:  

6.1 – O Pacote de Produção de Conteúdo, completo, compreende, para as disciplinas TIPO 1: A 

elaboração do plano de ensino; a elaboração de 54 questões  padrão ENADE, com gabarito 

comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 6 tópicos), seleção de livros da 

biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o mesmo livro para mais 

de um tópico); elaboração de 10 slides por tópico e gravação de 2 videoaulas com duração de 5 a 

7 minutos, para a disciplina selecionada. Além disso, o material será inserido na plataforma AVA 

pelo próprio professor, conforme orientação da equipe do NEAD e do curso online.  

 6.2 - O Pacote de Produção de Conteúdo completo compreende, para as disciplinas TIPO 2: A 

elaboração do plano de ensino; a elaboração de 90 questões padrão ENADE, com gabarito 

comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 10 tópicos), seleção de livros da 

biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o mesmo livro para mais 

de um tópico); elaboração de 10 slides por tópico e gravação de 2 videoaulas com duração de 5 a 

7 minutos, para a disciplina selecionada. Além disso, o material será inserido na plataforma AVA 

pelo próprio professor, conforme orientação da equipe do NEAD e do curso online.  

6.3 O Pacote de Produção de Conteúdo completo compreende, para as disciplinas TIPO 3: A 

elaboração do plano de ensino; a elaboração de 135 questões padrão ENADE, com gabarito 

comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 15 tópicos), seleção de livros da 

biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o mesmo livro para mais 

de um tópico); elaboração de 10 slides por tópico e gravação de 2 videoaulas com duração de 5 a 

7 minutos, para a disciplina selecionada. Além disso, o material será inserido na plataforma AVA 

pelo próprio professor, conforme orientação da equipe do NEAD e do curso online.  

6.4 Os valores brutos da remuneração variam de R$ 800,00 a R$ 2.800,00, conforme previsto no 

contrato de prestação de serviços. O Anexo I e II apresentam os valores referente a produção 

disponível neste edital. 

 6.5 – O professor selecionado dará concessão total dos direitos autorais e de imagem à Instituição 

conforme contrato de prestação de serviços a ser assinado quando da contratação.  

6.6– Os candidatos selecionados por este Edital, caso contratados pela IES e por meio do contrato 

de prestação de serviços, deverão produzir todos os materiais para as disciplinas as quais foram 

selecionados conforme o descrito nos itens 6.1; 6.2 e 6.3, em consonância com o disponibilizado 

no curso de produção e orientação da equipe NEAD. 
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6.7 - É de responsabilidade do candidato, caso não receba qualquer informação dos prazos citados 

neste edital, verificar eventuais problemas de comunicação e retorno de informação, por meio do 

e-mail: julia.bottini@unifacear.edu.br; ivan.requena@unifacear.edu.br;  

6.8 – O prazo final de entrega do material aqui disposto, caso o candidato seja selecionado e 

devidamente contratado por meio da modalidade de prestação de serviço, é o dia 20 de julho de 

2020. 

6.9 - Todo o conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante software análise de 

plágio e, sendo constatada a não autoria, a produção não será aceita, ficando a instituição isenta 

de qualquer compromisso financeiro e vínculo, de acordo com contrato firmado entre as partes. 

 

7. Da Contratação e Das disposições finais e transitórias 

7.1 - O processo de seleção será organizado pelo representante da Direção Geral da IES, pelo 

representante da Coordenação do NEAD, pelas representantes da Coordenação Pedagógica dos 

Campi Unifacear, pelos coordenadores de curso da área que o candidato escolheu para a seleção, 

constituindo uma comissão de Avaliação Docente, composta de 05 (cinco) membros, responsável 

pelo julgamento, classificação dos candidatos e revisão das disciplinas.  

7.2 - Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação 

necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora, a ser divulgada por e-

mail aqueles selecionados.  

7.3 - Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação faculta-se à Direção Geral 

da IES e a Coordenação do NEAD, a convocação de novos candidatos com classificações 

posteriores para provimento das vagas previstas neste Edital.  

7.4 - A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas instruções específicas que o 

acompanham, não podendo, portanto, o candidato alegar desconhecê-las.  

7.5 - Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.  

 

 

Curitiba, 19 de maio de 2020.  

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:julia.bottini@unifacear.edu.br
mailto:ivan.requena@unifacear.edu.br
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ANEXO I  

Disciplinas Disponíveis Tipo 1 

ARTES VISUAIS Valor Bruto para Produção 

Arte Moderna e Pós-Moderna R$ 800,00 

Serigrafia R$ 800,00 

BIOMEDICINA, ENFERMAGEM E 

FISIOTERAPIA 

 

Biologia Geral R$ 1.400,00 

Bioquímica R$ 1.400,00 

Genética Humana R$ 1.400,00 

Prática Profissional I R$ 1.400,00 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

Contabilidade Setorial R$ 800,00 

Perícia Contábil R$ 800,00 

Contabilidade Bancária R$ 800,00 

ENGENHARIA AMBIENTAL  

Saneamento e Saúde Pública R$ 1.200,00 

Geoprocessamento R$ 1.200,00 

Análise de Riscos Ambientais R$ 1.200,00 

ENGENHARIA CIVIL  

Pavimentação e Estradas R$ 1.400,00 

ENGENHARIA ELÉTRICA  

Sistemas Digitais e Microcontroladores R$ 1.200,00 

Energias renováveis e alternativas R$ 1.200,00 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

Eletrotécnica R$ 1.200,00 

GEOGRAFIA  

Geomorfologia R$ 800,00 

Geopolítica R$ 800,00 

Geografia Cultural e Social R$ 800,00 

Geografia da Saúde R$ 800,00 

HISTÓRIA  

História Econômica do Brasil R$ 800,00 

História Cultural: Conceitos e Métodos R$ 800,00 

Fundamentos da Pesquisa Histórica R$ 800,00 

LETRAS  

Língua Inglesa IV R$ 800,00 

Tópicos Gramaticais em Língua Portuguesa R$ 800,00 

Tópicos Gramaticais em Língua Inglesa R$ 800,00 

PEDAGOGIA  

Fundamentos da Educação a Distância R$ 1.400,00 

SERVIÇO SOCIAL  

Serviço Social, Participação e Controle Social R$ 800,00 

Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas 

Sociais 

R$ 800,00 

TEOLOGIA  

Homilética R$ 800,00 

Religiões Comparadas e Seitas R$ 800,00 

Administração Eclesiástica R$ 800,00 
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ANEXO II 

Disciplinas Disponíveis Tipo 2 

ENGENHARIA CIVIL Valor Bruto para Produção 

Construção em Concreto Estrutural R$ 2.800,00 

ENGENHARIA ELÉTRICA   

Eletrônica analógica e digital  R$ 2.400,00  

 


